
 14.9.20ת ועדת רגולציה מתאריך  פגיש תיעוד

  הנוכחים בפגישה:

פרופ' עמוס רולידר, סגנית יו"ר ד"ר מיכל הירשמן, אורלי רובין ועו"ד   : יו"ר הוועדהמשתתפים

רכזות הוועדה, מורן ווייס מזכירת הועדה. ד"ר שירי אייבזו, ד"ר קרין שטרן, ד"ר   –מיכל סגור 

גילי יהב, ד"ר ג'ודי לזר רוזנצוויג, ד"ר איתן אלדר, ד"ר אליען אלחדף אברג'ל, ד"ר נתלי רולידר  

 אגילה, ד"ר סיגל תדהר פז, טלי וולף צוקרמן, קרן אנגלנדר ורחלי מזור.  

 נושא הפגישה:  

 תומכת. הועדה  הו   ה שלעדכון לגבי פעילותו ועדת הקריטריוניםמסמך של  ה  עה עלוהצב  דיון

   :נושאים שנידונו בישיבה

  :של יו"ר הועדה עדכונים •

o שאמור לתת סיוע   התקיימה פגישה של יו"ר ועדת הרגולציה עם סמנכ"ל ארגון מאל"ו

 להקמת מנגנון עצמאי של בחינה. הפגישה הייתה חיובית, תאפשר שיתופי פעולה רבים. 

o  המשך פעילות של שני הארגונים לקראת איחוד השורות. מגובשת הצעה הנוגעת למבנה

ויש הסכמה על מתן שירותים לקהילה תוך שמירה על סטנדרטים  הארגון המאוחד 

 מקצועיים גבוהים.  

 ועדת קריטריונים. הסעיפים בהם עוד נותרו הערות הם כדלקמן.  -של מסמך סופי של תת הצגה   •

 הוצע למחוק את המילים גירויים ותגובות.   – מושגים ועקרונות  •

ופירוש • הצגה  לסטטיסטי.    -  נתונים  של  מדידה  ויזואלי  ניתוח  בין  ההבדל  בנושא  הוסף  דיון 

 המונח ניתוח ויזואלי כדי שלא יתפרש כניתוח סטטיסטי.  

דיון    –   אתיקה • הנוסח  להשאיר האם  התקיים  המקצועי  "   את  הקוד  את  התואמת  התנהגות 

.  הקוד לא מתוארים כהתנהגות  עיפיסכיוון ש "?  ליו כפופים מנתחי התנהגות בישראל והאתי א

ר שמדובר על גם למידה וגם התנהגות.  הועדה סבורה שהסעיף צריך להיות מנוסח כך שיהיה ברו

 הוצע להכניס את המילה בקיאות כדי לוודא ששני המימדים הללו ברורים.  

הוצע להוסיף אסטרטגיות התנהגות נוספות. המבקשים להוסיף    –  הליכים לשינוי התנהגותי  •

אסטרטגיות מתבקשים לציין אילו אסטרטגיות ולהביא את הסימוכין המחקרי לכך לשם דיון.  

 בשלב זה ההוספה נדחית.  

 ההוספה המוצעת של ניהול התנהגות נדחתה.   •

הועדה בדקה לעומק  הקשר והתהליך מול משרד הבריאות.    לגביממצאים    התומכת הציג  ועדה •

הועדה  שלושה  מקצועות מבחינת השכלה, התנסות מעשית, התמחות, מבחן ושימור הסמכה.    3

  100  האחרים שעומדים כרגע על    למקצועותמשערת כי כשיבנה מבחן, יהיה עליו להיות דומה  

 .  וחצי שעות 3  ומשך זמן בחינה של שאלות

עם הכניסה לחוק  סדרת העיסוק במקצועות הבריאות:  ההסבר על חוק  הועדה התומכת נתנה   •

מנתחי התנהגות חברי   2חברים )מנתח התנהגות עובד מדינה,  5נדרשת ועדה מייעצת שהרכבה 

 נציגים מהארגון המקצועי(.   2סגל אקדמי ו 



 הצבעות בפגישה: 

 נגד.   0בעד.   16 .וניםשל ועדת הקריטרי המסמךאישור  התקיימה הצבעה על  •

 

 סיכום והחלטות: 

 והתקבל על ידי הועדה.   אושרמסמך ועדת הקריטריונים של מהדורת המשימות  •

הועדה התומכת נדרשת להמשך למידה של הגורמים המתאימים והייחודיות שלנו   •

   כמקצוע לעומת מקצועות אחרים, וכן התנהלות לאור חוקי המדינה. 

להמשך:   • הצגת  פעילות  המסמך.  על  והצבעה  הפרקטיקום  ועדת  של  עדכני  מסמך  הצגת 

 . מסמך לדיון של ועדת האתיקה


